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Сва ка ци ви ли за ци ја1 или кул тур на сре ди на и исто риј ска 
епо ха има ле су сво је ви зи је или раз ми шља ња о бу дућ но сти.2 
Не ке ма ње, не ке ви ше за ви сно од мно гих еле мен ата при род
ног, ре ли гиј ског, по ли тич ког, дру штве ног по ре кла. Не ке, а 
оне су, по бро ју и ду жи ни тра ја ња у исто ри ји, за хва љу ју
ћи ци клич ном мит скори ту ал ном ви ђе њу све та, бу дућ ност 
укљу чи ва ле у це ли ну ко смич ких и жи вот них до га ђа ња, та ко 
да се бу дућ ност нај че шће ни је из два ја ла као по себ на ди мен

1 Професор др Јелена Ђорђевић, главна уредница часописа Култура у 
периоду од 2001. до 2008. године.

2 Овај рад је при лог на уч ноис тра жи вач ког  про јек та Уни вер зи те та у Бе
о гра ду – Фа кул те та по ли тич ких на у ка, ПолитичкиидентитетСрбије
урегионалноми глобалномконтексту еви ден ци о ни број 179076, ко ји 
фи нан си ра Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу
бли ке Ср би је
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зи ја вре ме на, и као ста ње иш че ки ва ња или оче ки ва ња. Хри
шћан ство је са сво јом иде јом ожи вље ног, до га ђај ног ес ха то
на, као ци љем ли не ар ног кре та ња, при род но тло за ра ђа ње 
иде је исто ри је, а ти ме и ми шље ња бу дућ но сти. Ме ђу тим, ту 
је бу дућ ност би ла са свим у ру ка ма оно стра ног, Бо жи је во ље, 
она је би ла Про ви ђе ње, ду бо ко про жи вље но ис ку ство ве ре 
сва ког хри шћа ни на, не што ин тер и о ри зо ва но и ну жно, по
след њи тре ну так све та ко ји га ран ту је ис пу ње ност и обез бе
ђу је сми сао људ ске ег зи стен ци је. Мо дер но до ба је, на су прот 
прет ход ним епо ха ма, су штин ски от кри ло исто ри ју, а ти ме и 
три ди мен зи је по сто ја ња. Цен трал ни мо тив, ко ји од про све
ти тељ ства во ди чо ве чан ство кроз вре ме ве за но је за иде ју 
на прет ка при че му бу дућ ност фи гу ри ра на два на чи на  или 
као циљ, у сво јим уто пиј ским ва ри јан та ма, или као не по зна
то ко је чо ве ков ум и от кри ћа мо ћи ра зу ма, уз по моћ на у ке и 
тех но ло ги је, тре ба да осво ји и укро ти. От кри ће но вих по
тен ци ја ла и фор ми зна ња прет по ста вља ло је да је бу дућ ност 
са свим отво ре на и да је до ње мо гу ће сти ћи не пре кид ним 
ино ва ци ја ма, от кри ва њем стал но но вих и број ни јих пу те
ва. На уч не и ин тер пре та тив не па ра диг ме пра те гр че ви ту и 
стал но при сут ну са мо ре фе лек си ју јед ног по рет ка ства ри ко
ји се од у пи ре сва кој из ве сно сти. Стал ни пра ти лац мо дер ног 
conditionhumaine је не из ве сност и стреп ња ко је ода тле про
из ла зе. 

По сле ини ци јал ног оп ти ми зма про све ће но сти и ин ду стриј
ског ка пи та ли зма у успо ну, за по чи ње пер ма нент на кри за 
сми сла у мо дер ном до бу ко ја се раз ре ша ва ла на раз ли чи те 
на чи не, у раз ли чи тим сег мен ти ма дру штва и кул ту ре. Ра ни 
оп ти ми зам, за сно ван на ве ри у моћ ра зу ма по др жа вао је по
лет но ве на у ке што је ши ри ло уве ре ње да ће се чо ве чан ство 
осло бо дити од свих за блу да и стра хо ва при сут них у до ба 
ве ре у Суд би ну и Про ви ђе ње. Ти стра хо ви, при сут ни сва ко
днев но у жи во ти ма љу ди, а увек су у крај њој ин стан ци ве за
ни за страх од смр ти, при род не ка та стро фе или бо жи ју ка зну 
због гре ха, има ли су кон крет ни об лик и би ли су укло пље ни 
у ре ла тив но ста би лан по ре дак сми сла. Су шти на са вре ме них 
стра хо ва ле жи у то ме што не по сто ји ни шта спо ља шње у од
но су на свет, fatum или fortuna, ко ји ма се сми сле но оправ да
ва и об ја шња ва страх Мо дер ни стра хо ви су до би ли про теј
ску фор му од он да ка да се уру шио ста бил ни по ре дак све та, 
дру штве них хи је рар хи ја и ве ре, и ка да је си ли на чо ве ко ве 
кре а тив но сти и мо ћи де ло ва ња у све ту озна чи ла от клон од 
ну жно сти. Ка ко су се отва ра ли про сто ри сло бо де, та ко је би
ло те же сна ћи се и уте ме љи ти се. Од сна жних по ли тич ких 
по тре са по сле ру ше ња ancienregime-а, ства ра ња на ци о нал
них др жа ва, осве шћи ва ња иде је кла сне струк ту ре дру штва 
и по тре бе да се она пре у ре ди, пре ко му ње ви те сме не кул
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тур них, по себ но умет нич ких сти ло ва и са мо ре флек си је кул
ту ре, мо дер но до ба тра жи пу те ве за уоб ли ча ва ње по рет ка 
ко ји се де фор ми сао, из гу био сре ди ште и по пу цао на мно гим 
ме сти ма. Из тих пу ко ти на отво ри ли су се мно ги пу те ви ко
ји се пре пли ћу, по ни шта ва ју или во де у не по зна том прав
цу. Сло бо да је по ста ла бре ме упр кос упо р ној бор би да се 
што ви ше и ши ре отво ре ње ни про сто ри – и у ми шље њу, и 
у прак си. Мо дер но до ба и њен по след њи из да нак ко ји на зи
ва мо хи пер мо дер ном и пост мо дер ном, до крај њих гра ни ца 
је за о штрио уну тар њи па ра докс сло бо де и уве ћао обим и 
број мо гућ но сти у ко ји ма се она на вод но мо же ис по љи ти 
и осво ји ти, што је не са мо уве ћа ло и број стра хо ва, већ је и 
про ме ни ло њи хов ква ли тет. Стреп ња, као ег зи стен ци јал но 
ста ње сво је вр сне не мо ћи мо дер ног чо ве ка ко ји се на шао у 
цен тру уни вер зу ма као ње гов ту мач и де лат ник, су о чен са 
оп те ре ћу ју ћом од го вор но шћу пред огром ним за дат ком ко ји 
је се би за дао, пре тва ра се у ре ал ни, опи пљи ви страх као ре
ак ци ја на про пу сте и гре шке ко је је ми сли ли лац и де лат ник 
мо дер не учи нио, сам у без ду шном ко смо су, осло њен на моћ 
ра зу ма. 

Да нас је страх по при мио то ли ке раз ме ре да је мо гу ће го
во ри ти о стра ху од ка та стро фе као до ми нан ти са вре ме не 
кул ту ре и од го во ру на дру штво ри зи ка3. Стра хо ви 21. ве ка 
окре ну ти су бу дућ но сти: у са да шњо сти стре пи мо, али се од 
бу дућ но сти ужа са ва мо. Сва ко днев но из ла зе књи ге о мо гу
ћем епи ло гу гло ба ли за циј ских кре та ња и раз во ју тех но ло
шко на уч не ци ви ли за ци је. Отва ра ју се ка те дре и ин сти ту ти 
за сту ди је бу дућ но сти, сто ти не књи га по ку ша ва ју да пред
ви де, под стак ну или об у зда ју раз вој са вре ме них тен ден ци ја, 
сто ти не хи ља да упо зо ре ња сти же из пи са них, зва нич них до
ку ме на та, фил мо ва, ро ма на, Ин тер не та, ал тер на тив них по
кре та, ре ли гиј ске или се ку лар не про ве ни јен ци је: по је дин ци, 
„обич ни љу ди”, кон зу мен ти ста рих и но вих ме ди ја  па нич но 
гле да ју на бу дућ ност не ма ју ћи мен тал ни ка па ци тет да пој ме 
шта нас све оче ку је.

У по след њих не ко ли ко де це ни ја све ви ше ра сте обим ли
те ра ту ре ко ја се ба ви про блемом стра ха као ци ви ли за циј
ским обе леж јем, пре вас ход но на ше, за пад не ци ви ли за ци је. 
По зна ти те о ре ти чар и ди јаг но сти чар „флу ид ног” ста ња по
стом дер не, Зиг мунт Ба у ман пра ви раз ли ку из ме ђу три ти па 
стра ха: кон крет ни страх од не ког или не че га што спа да у 
страх ко ји по зи ва на од бра ну и под јед на ко кон крет ну ак ци ју. 
Дру га вр ста ве за на је  за не моћ др жа ве да обез бе ди сред
ства на осно ву ко јих би се ума њи ли раз ло зи за стра хо ва ње, 

3 Ви де ти: Ур лих Бек
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ода кле про из ла зи ка рак те ри стич но пост мо дер ни блеф да се 
бит ка про тив стра хо ва пре не се на ин ди ви ду ал ни план, са 
„ве ли ке” на ин ди ви ду ал ну по ли ти ку, са др жа ве на „по ли ти
ку жи во та”. Тре ћа вр ста стра ха не и ме но ва ног, „ко ји ле ди крв 
у жи ла ма” ну жно је ве за на за неизвесност ко ја про из ла зи из 
не до стат ка зна ња ода кле она до ла зи и у ко јој фор ми: зло ко
бан страх ко ји пре ти ка та стро фа ма чи је се по ре кло не мо же 
иден ти фи ко ва ти, јер спа ја  и при род но и људ ско а при том 
„не на ли ку ју ни на јед но од њих по себ но”. Овај страх је не
под но шљив, јер не до ста је по уз да ње у рас по ло жи ва сред ства 
од бра не што, из ме ђу оста лог, под ра зу ме ва и дис про пор ци ју 
из ме ђу ве ли чи не и оби ма ствар них прет њи и ин тен зи те та и 
све о бу хват но сти стра ха. То ме до при но си сва ко днев но по ве
ћа ња ва ње но ви на у свим обла сти ма жи во та ко ја се не рет ко 
на ла зе на са мој иви ци из ме ђу до брих же ља њи хо вих из у ми
те ља и мо гу ћих ка та стро фа ко је мо гу иза зва ти. Ни је мо гу
ће дис тан ци ра ти се, јер је стра хом им прег ни ран це ло куп ни 
дру штве ни, еко ном ски, по ли тич ки и кул тур ни про стор.

Нај сна жни ји стра хо ви про из ла зе из оно га што се до га ђа или 
пла ни ра у по гле ду ин тер вен ци је на при ро ду и људ ско би ће. 
„У про те клих пе де сет го ди на до го ди ло се ви ше про ме на не
го за прет ход них пе де сет хи ља да го ди на. Пред ви ђам да ће 
у на ред них пе де сет го ди на до ћи до још ра ди кал ни јих про
ме на, по себ но ка да је реч о на шем те лу и уму” (Џ. Кан тон). 
За то се по ста вља пи та ње да ли ће мо у бу дућ но сти мо ћи уоп
ште да ми сли мо и го во ри мо у ка те го ри ја ма ко је смо до са
да по зна ва ли, с об зи ром да ста па ње тех но ло ги је и људ ског 
би ћа мо же да пред ста вља ан тро по ло шку „це зу ру”, пре кид 
са оним што је ика да био чо век и са оним што је сто ти на ма 
ми ли о на го ди на пред ста вља ло ну жну око ли ну за пре жи вља
ва ње – при ро да. Убр за ње ево лу ци о них про це са у раз во ју 
вр сте ко је омо гу ћу је ин тер вен ци ја на ге нет ским струк ту ра
ма, ра сту ћа моћ ком пју те ра у функ ци ји раз во ја ве штач ког 
ин те лек та, от кри ће да је сва ка ма те ри ја за пра во зна ков но 
устрој ство, те да је чо ве ко ву свест мо гу ће пре во ди ти у ме
мо ри ју ком пју те ра, а ње го во те ло у ну ме рич ки знак, го во ри 
да смо на по чет ку јед ног са свим но вог до ба ко је до но си па
ра ли шу ћи страх, не рет ко ужа са ва ње, а че шће осе ћај без на
де жно сти. „Ка да до сад но окру же ње би ва ис црп но и за мор
но уна пре ђи ва но, гу би мо спо соб ност да бу де мо спо кој ни и 
ужи ва мо у пло до ви ма ра да. Мо ра мо стал но от кри ва ти но ве 
и бо ље ства ри, од ге нет ског ин же ње рин га и „по бољ ша ње” 
ге на на ших по то ма ка до све мир ског ту ри зма, све вре ме за
ви ја ју ћи те нар ци со ид не аван ту ре у се ку лар не на дри ле ко ве 
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за по моћ чо ве чан ству.”4 Са уто пи јом киборга (Д. Ха ра веј) 
као сли ком мо гу ће пра вед не бу дућ но сти ли ше не ис кљу чи
ва ња и мар ги на ли за ци је, па ра док сал но, за по чи ње но ва ера 
не по зна тог и дру га чи јег људ ског би ћа и дру штва чи је осо
би не ће еу ге нич ки мо де ло ва ти на у ка и тех но ло ги ја у но вом 
по рет ку све та. 

Страх је по ја чан са зна њем о мо гућ но сти ма еко ло шке ка та
стро фе, ну кле ар ног и би о ло шког уни ште ња, кли мат ским 
про ме на ма, ин ду стриј ским ка та стро фа ма, убр за ним сма
њи ва њем би оди вер зи те та, али и дру штве ним по ре ме ћа ји
ма ши ро ког оби ма: ра ста ста нов ни штва, сма ње ње из во ра 
хра не, пре се ље ње ве ћи не ста нов ни штва у гра до ве и пу ца ње 
њи хо ве ин фра струк ту ре, гло бал но ши ре ње за ра зних бо ле
сти, за га ђе но ст, не ста ши ца во де, сла бље ње мо ћи др жа ва и 
бу ја ње па ра лел не вла сти у фор ми ор га ни зо ва ног кри ми на
ла, ши ре ње те ро ри зма, ба сно слов но по ве ћа ње раз ли ке из ме
ђу бо га тих и си ро ма шних и су сре т са кул тур ним про ме на ма 
ши ро ког оби ма и ве ли ког ин тен зи те та.

Што се ових по след њих ти че, те про ме не, упр кос ак тив
ним те о риј ским на по ри ма  и ту ма че њи ма (пост мо дер ни зам, 
постструк ту ра ли зам, фе ми ни стич ка, пост ко ло ни јал на, Que-
er те о ри ја, Сту ди је кул ту ре) не рет ко по ве за ни са по ли ти ком 
људ ских пра ва, ни су ин тер и о ри зо ва ни у ши рој по пу ла ци ји 
и у мно гим зе мља ма и под сти чу сна жно осе ћа ње анк си о зно
сти и стра ха од „кра ја ци ви ли за ци је”.Ту  је че сто реч о тра у
ми ко ју иза зи ва ју ра ди кал ни и убр за ни пре о бра жа ји кул ту
ре, ко ја, отво ре на пре ма не за си то сти тр жи шта и за ви сна од 
ње га, из но си на ви де ло оно што се ве ко ви ма кри ло, што се 
та бу и са ло или ис кри вља ва ло, и оно што се кри је у нај ду
бљој пот све сти и же ља ма, скри ве ним у де струк тив ним пре
пли та њи ма ероса и танатоса. Тра у ма мо же би ти по сле ди ца 
„мен тал ног ком фо ра”, ду бо ко увре же них кул тур них на ви ка 
и жи ла вих обра за ца ми шље ња, али и је сте тра у ма за то што 
је на гла и до ла зи спо ља, та ко да мно ги по је дин ци и мно ге 
кул ту ре ни су спрем не да те про ме не, ин тер и о ри зу ју и при
хва те. На во дим не ке ко је сма трам зна чај ним:

-редефинисањепојмаидентитета – на ци о нал ног, кул тур
ног, ет нич ког, род ног и њи хо во де ста би ли зо ва ње у сфе ри 
ре ал них дру штве них кре та ња. Мул ти и ден ти тет ски обра сци 
уз др ма ли су ве ру и осе ћа ње љу ди да мо гу да од го во ре на 
основ но пи та ње: „ко сам ја, ко ме при па дам”;

4 Мар глин, А. Ф. Си сте ми зна ња, у:  Будућностзнањаикултуре, Лал, В. 
и Нан ди, А. (2012)Бе о град: Клио, стр. 305.
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- поништавањетрадиционалног погледанародне улогеи 
ре ор га ни за ци ја мо де ла бра ка као хе те ро сек су ал не ве зе ка
рак те ри стич ног за сва прет ход на дру штва на свим ме ри ди
ја ни ма;

- деконструкција историјских знања и демистификација
вредности, ми то ва, и кул тур них обра за ца на ко ји ма су по
чи ва ла мно га дру штва, па и нај ди на мич ни је, за пад но;

- доминацијафилозофског итеоријског става по ко ме су 
све по ру ке, про из во ди, де ла и прак се им прег ни ра ни иде о ло
ги јом, то јест са зна ње да сва ко зна ње за ви си од од но са мо
ћи. Ода тле је на ста ла ра ди кал на сум ња да је сва ки дис курс 
или прак са на стао под ути ца јем пар ци јал ног ин те ре са и да 
је увек кла сно, род но, ра сно или на не ки дру ги на чин усло
вљен. Исти на је не са зна тљи ва, а прав да ре ла тив на;

 губитакповерењауинформације, што про из ла зи из ја ча ња 
све сти да ме ди ји кре и ра ју свет, то јест да увек го во ре у име 
оних ко ји има ју моћ;

 губитак поверења у политику, ин сти ту ци је и др жа ву – 
пре пу ште ност тр жи шту, пре пу ште ност се би, ода кле и осе
ћа ње не за шти ће но сти;

-кидањеподеленависокуинискукултуру, кул ту ру ели те и 
кул ту ру ма се, што је до ве ло до ру ше ња ау то ри те та, декон-
струисање вред но сти, мо но пол кон зу ме ри стич ких ин те ре са 
у сфе ри кул ту ре  и  пла си ра ње иде је „све је до зво ље но”;

 пла не тар на хомогенизација кул ту ре ко ја раз би ја ло кал не 
кул ту ре и га си је зи ке, оси ро ма шу је ра зно ли кост. Хи бри ди
за ци ја, рас ко ре њи ва ње, но ма ди зам де те ри то ри ја ли за ци ја 
иду па ра лел но са мон ди ја ли за ци јом кул ту ре у ко ју мно ги 
на ро ди или ло кал не кул ту ре ни су би ли спрем ни , ни ти вољ
ни да се укло пе; 

 не по сто ји при ро да, по сто ји са мо го вор о њој, не по сто ји 
ствар ност, по сто ји са мо ре пре зен та ци ја ствар но сти.

Ка да по ку ша мо да на бро ји мо све стра хо ве ко ји му че да на
шњи свет он да нам се Ба у ма нов за кљу чак не чи ни је ди но 
мо гу ћим: „Ка ко стра хо ви ре дом на и ла зе, не пре кид но, ма да 
на су мич но, они се опи ру на сто ја њи ма (ако уоп ште на сто
ји мо) да их ме ђу соб но по ве же мо и утвр ди мо њи хо ве за
јед нич ке ко ре не. То што их је то ли ко те шко схва ти ти, са мо 
их чи ни још стра шни јим, а још ужа сни јим од то га их чи ни 
осе ћај не мо ћи ко ју ства ра ју”.5 Овај за кљу чак би са вре ме не 

5 Ба у ман, З. (2010) Флуиднистрах, Но ви Сад: Mediteranpublishing, стр. 
31.
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стра хо ве раз у мео као мак си мал но ин тен зи ви ра ње мо дер ни
стич ке стреп ње ко ја се раз ли ва и при ка зу је као флу ид на и 
не у хва тљи ва – као ста ње ег зи стен ци јал ног стра ха пред не
по зна тим. Мо гу ће је, ме ђу тим, са вре ме не стра хо ве по сма
тра ти и на дру ги на чин – као про из вод зна ња и ре ак ци ју на 
кон крет не и ствар не про це се. За то бих ре кла да они ни су 
ни ти  ира ци о нал ни, ни ти  не у хва тљи ви. Ми да нас зна мо да 
је ко смос на стао и да ће, ве ро ват но не ста ти; као пред мет 
ис тра жи ва ња, он је по стао и пред мет осва ја ња. Ми зна мо 
да се при пре ма ве ли ко пре се ље ње љу ди на не ко дру го ме сто 
у ко смо су. Ми зна мо да је мо гу ће ге нет ски про ме ни ти хра
ну и сва жи ва би ћа, ми зна мо да је атом ска бом ба ра зор на 
до крај њих гра ни ца и да је сте упо тре бље на, да је по се ду је 
ве ли ки број др жа ва и да мо же до ћи и у по сед по је ди нач них 
гру па. Ми зна мо да ј број ста нов ни ка до сти гао гра ни цу од 
ко је на да ље мо же до ћи до уни ште ња при род них из во ра хра
не. Ми зна мо да су умре же не ге не ра ци је на ше де це не што 
дру го у од но су на љу де ко је смо по зна ва ли, да су из ме ње
ни људ ски кон так ти, сек су ал ни од но си и на чин ми шље ња. 
Ми зна мо да је ко ли чи на ин фор ма ци ја ко је има мо и тек ће
мо има ти ути ца ла, и тек ће ути ца ти на устрој ство људ ског 
мо зга – ши зо фре но ми шље ње за ме њу је ка па ци тет за би ло 
ка кво, спа ја ње де ло ва у це ли ну. Ми зна мо да већ да нас по
сто је тех но ло шка сред ства над зо ра и кон тро ле ко ја све љу де 
пре тва ра ју у објек те по сма тра ња. Ми зна мо да су шан се за 
оса мо с та ље њем ве штач ке ин те ли ген ци је ре ал не6 Ми зна мо 
да нам сне го ви ви ше не до ла зе када им је вре ме и да је сва ки 
тор на до ја чи од прет ход ног. Ми зна мо да ви ше не ма пу стог 
остр ва где би смо мо гли да по бег не мо.

На ши стра хо ви су за сно ва ни, као што су од у век би ли, на 
зна њу да опа сно сти вре ба ју са свих стра на, са мо што ви ше 
не по се ду је мо сли ку све та у ко јој су они без бед но сме ште ни 
у це ли ни сми сле ног по рет ка ко смо са и чо ве ка у ње му. Ра ни
је, они су би ли од го вор на мо гућ ност, да нас, они су од го вор 
на ста ње ства ри. Њих иза зи ва ствар но ст ко ју људ ски ум ви
ше ни је у ста њу да об у хва ти ни у це ли ни, ни ти у де ло ви ма. 
Ни је у ста њу ни да је об у хва ти до ми ни ра ју ћом па ра диг мом 
зна ња као што је на у ка, јер је и она са ма у се би ди на мич на, 
не са вр ше на и пар ци ја ли зо ва на. Ни је у ста њу да је об у хва ти 
ни фи ло зо фи јом ко ја је при ста ла да да је диг но зе уме сто да 
упу ћу је, за до во ља ва ју ћи се да, те шком му ком, фраг мен ти
ма ствар но сти по да ри иде ју сми сла и ка кав та кав он то ло

6 Ви де ти: Ризициглобалнихкатастрофа у: Brown, J. D. (2005) Conver-
sationsontheEdgeoftheApocalipse,ContemplatingtheFuturewithNoam
Chomsky,GeorgeCarlin,DeepakChopral,RupertSheldrake, Uni ted Sta tes: 
Pal gra ve Mac mil lan
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шки ста тус. Ни је у ста њу ни ре ли ги ја ко ја је из гу би ла игру 
у бор би са на у ком, и са по ли ти ком, по ја вљу ју ћи се у или у 
фор ми по вр шне ре ка пи ту ла ци је оне мо ћа лих фор му ла ве ре 
(на ро чи то кад је реч о хри шћан ству), или у фор ми псе у до
ре ли гиј ских по кре та ко ји се на ла зе на про пу сним гра ни ца
ма из ме ђу еклек тич но сти ис точ њач ких ре ли ги ја, па ган ских 
зна ња и ри ту а ла, и са вре ме не „чуд не на у ке”. Још ма ње су то 
у ста њу дру штве не и ху ма ни стич ке ди сци пли не ко је по де
фи ни ци ји ин тер пре ти ра ју, раз у ме ју и по ку ша ва ју да де ши
фру ју сим бо лич ке ко до ве и „прак се ства ра ња зна че ња, та ко 
да се у њи ма страх не по сма тра као про блем већ као дис кур
зив ни кон структ, чи ме се им пли ци те оспо ра ва ње го ва уте
ме ље ност у ре ал но сти и ње ним про из во ди ма. Ху ма ни сти ка 
је, чи ни се, по нај ма ње спрем на да по сле пост мо дер ни стич
ке об ја ве смр ти чо ве ка ство ри хе у ри стич ки ин стру мен та риј 
за ту ма че ње бу дућ но сти у ко јој ће се на ћи са свим но ви чо
век, из ме њен не у ро би о ло шким и елек трон ским им план ти
ма, укљу чен у гло бал ни умре же ни ум. 

Ово ста ње, ко је раз ли чи ти ау то ри на зи ва ју раз ли чи тим име
ни ма, нај ја сни је се чи та у ве ли ком по ра сту апо ка лип тич ких 
и дис то пиј ских ви зи ја у фил му и умет но сти уоп ште. Овом 
фе но ме ну се че сто при сту па као ре ци ди ву про шло сти или 
као са мо још јед ној од екс пло зи ја апо ка лип тич ке ма ште ути
сну тој у кон ти ну и ра ну  тра ди ци ју ко ја се бу ди у тре ну ци ма 
дру штве не кри зе, при род них ка та кли зми и бо ле сти. Као та
ква, ова про дук ци ја се дис кре ди ту је као огра ђе ни и не за ви
сан про стор (ре ли гиј ске) ма ште, или као опор ту но ко ри шће
ње тра ди ци о нал них на ра ти ва и мо ти ва, у окви ру ме диј ске 
про из вод ње, са ци љем удо во ља ва ња не за си тим по тре ба ма 
мо дер не пу бли ке за уз бу ђе њем. Са тач ке гле ди шта екс пе ра
та, струч ња ка, по ли тич ких и еко ном ских ели та, кул тур них 
по сле ни ка и ака дем ске за јед ни це, ови про из во ди  се удва
ра ју ду ху „обич ног гра ђа ни на”  емо тив ном, не по сто ја ном, 
при јем чи вом за ира ци о нал не гла си не, увек глад ном „стра
шних при ча” и сна жних ефе ка та. Ти ме је „оби чан чо век” до 
крај но сти  ома ло ва жен ар би тар. С об зи ром да страх је сте 
емо ци ја, ре ла тив но ла ко га је од ба ци ти и пре зре ти, на ро
чи то са тач ке гле ди шта ра ци о нал но сти ко ја се ус по ста ви ла 
као је ди ни ар би тар зна ња, али и као је ди но ва ља но сред ство 
бор бе про тив емо ци је. Ко ли ко је не ка да ре ли ги ја мо гла да 
пру жи уте ху, ко ли ко је умет ност мо гла да обез бе ди ка тар зу, 
то ли ко је у мо дер ном вре ме ну ра зум по зван да осве тли пу
те ве и стран пу ти це све та. Он је и ус по ста вио по де лу на ми 
и они, ми ко ји ми сли мо и они ко ји осе ћа ју, ми ко ји зна мо 
и они ко ји жи ве у ми ту, ма шти и за блу ди. Са вре ме но до ба 
је, ме ђу тим, до ве ло у пи та ње моћ ра зу ма, осве тли ло ње го ву 
де ге не ра ци ју и ин стру мен та ли за ци ју, та ко да је чо век остао 
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опу сто шен и ли шен сред ста ва да се су прот ста ви стра ху. Та
ко је, ка ко Ба у ман ка же оста ло јед но: од ло жи ти ре ше ње, 
за тво ри ти очи, „ва ра ти на вре ме ну” и „од ло жи ти фру стра
ци ју”7.Иде о ло ги ја „жи ви са да и ов де, не окре ћи се уна зад 
и не гле дај у бу дућ ност” са став ни је део овог одбрам бе ног 
ме то да.8

У це лом ком плек су ин тен зи ви ра ња стра хо ва ме ди ји сва ка ко 
игра ју по себ но зна чај ну уло гу јер не рет ко не у ко, ра ди пу ког 
сен за ци о на ли зма, или на осно ву не чи је во ље, оба ве шта ва ју 
чо ве чан ство о пу те ви ма ко ји ма се кре ћу ис тра жи ва ња у нај
ра зли чи ти јим обла сти ма отва ра ју ћи увек про стор за сум њу 
у до бре на ме ре или сум њу у по сле ди це ко је нам та от кри ћа 
мо гу до не ти. И ако ма ни пу ли шу стра хо ви ма, они и ин фор
ми шу, и ако де фор ми шу, они под сти чу лич не ин тер пре та
ци је и сум ње. Ра сте про из вод ња упо зо ра ва ју ћих на уч них 
ра до ва, ме диј ских ис тра жи вач ких при ло га, де ло ва ње ал тер
на тив них по кре та, ко му ни ка ци ја ме ђу „обич ним љу ди ма” 
ко ји из ра жа ва ју за бри ну тост, страх не по ве ре ње пре ма нај
ра зно вр сни јим ино ва ци ја ма. Као и у слу ча ју умет нич ки об
ра ђе них апо ка лип тич ких те ма, ови „по бу њи ва чи јав но сти” 
ети ке ти ра ју се као дез о ри јен ти са ни, кон зер ва тив ни, при
ми тив ни, не у ки по је дин ци, гру пе, за јед ни це (па и на ци је), 
угли бље ни у про шло сти, су же ног зна ња и све сти, не спо соб
ни и не при пре мље ни за ве ли ка уз бу ђе ња су тра шњи це (Хјуз, 
Кан тон). Не рет ко се ве зу ју за па ра но ид ни афи ни тет пре ма 
те о ри ја ма за ве ре ко је, са те тач ке гле ди шта, ни су ни шта дру
го не го плод ма ни пу лант ских вра то ло ми ја ра зних ма ње  ви
ше ор га ни зо ва них гру па и по је ди на ца или про из вод ма ште 
бо ле сне пси хе.  Оп ту же ни су „обич ни љу ди” као жр тве ира
ци о нал них стра хо ва и као кре а то ри „кул ту ре стра ха”. 

Ипак, упо зо ре ња сти жу са свих стра на: би о ло зи и по ли ти ча
ри,  еко но ми сти и де мо гра фи, астро но ми и ур ба ни сти,  фи
зи ча ри и умет ни ци – сви се сла жу: ми жи ви мо у дру штву 
ри зи ка. Спе ци фич ност са вре ме них ри зи ка ле жи у то ме што 
се они од но се на људ ско де ло ва ње – да на шњи ца се од ли ку је 
јед ним ва жним не до стат ком – „не мо гућ но шћу да се си ту а
ци је ко је са др же прет њу при пи шу спо ља шњим ути ца ји ма”.
(Бек). На су прот свим ра ни јим кул ту ра ма са вре ме но дру
штво је су о че но „са мо са со бом” и по сле ди ца ма вла сти те 
ин тер вен ци је на ствар но сти и при ро ди ко ја му је ве ко ви ма 
слу жи ла за освај ње и као ре сурс. У та квој пер цеп ци ји ко ја 

7 Ба у ман, З. (2010) Флуиднистрах, Но ви сад: Mediteranpublishing
8 Хо ли вуд ски филм, се ри је и слич на ме диј ска шти ва ин си сти ра ју на овој 

иде о ло ги ји. По тро шач ко дру штво, у сво јој осно ви има тај прин цип – за
до во љи же љу од мах. „Ме ђу на род на по ли ти ка” ин си сти ра на за бо ра ву 
про шло сти.
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је про из вод са свим од ре ђе ног мо де ла све та, при ро да је по
ста ла ар те факт – фа бри ко ва ни про из вод. За то је калкулација 
ри зи ка за са да је ди ни пут ко ји је у ста њу да пре ду зме ра ци
о нал но тех но ло шка ци ви ли за ци ја. 

Да на шње ри зи ке про из во ди са мо дру штво а ода тле про из ла
зи и на да да оно мо же и уме, са мо ако хо ће, да на ђе ре ше ња 
и ума њи их. С об зи ром на то да су се тех нич ко тех но ло шке 
про ме не за хук та ле у то ли кој ме ри да су, по сред но, до ве ле 
до ру ше ња при род не рав но те же и отво ри ле пут не по зна ни
ца ма ко је наш жи вот пре тва ра ју у „жи вот у ма гли”, је ди
но што се чи ни мо гу ћим, са тач ке гледишта ра ци о нал ног 
ума, је сте да се те жи ште ста вља на по зна те и бли ске опа
сно сти, бли ске и по зна те ме то де чи ја се ве ро ват но ћа мо же 
про ра чу на ти. Оно што нај ви ше пла ши, ме ђу тим, ве за но је 
за не пред ви ђе не и не пред ви дљи ве опа сно сти. Ели е зер Јад
ков ски упо зо ра ва: „Под овим окол но стим ни је ве ли ки број 
љу ди ко ји би уни шти ли све. Чак и без лич ним кор по ра ци ја
ма, сму тљи вим вла да ма, нео д го вор ним на уч ни ци ма, и дру
гим иза зи ва чи ма про па сти, по тре бан је свет ка ко би у ње му 
по сти гли сво је ци ље ве, у ви ду про фи та, по рет ка, по ло жа ја 
или дру гих не де ла. Ако би ис тре бље ње чо ве чан ства те кло 
до вољ но спо ро да омо гу ћи ужа са ва ју ће спо зна је, ве ро ват
но би и они ко ји чи не та де ла би ли за па ње ни схва та ју ћи да 
су за пра во ра зо ри ли свет. Сто га сма трам да, ако зе мља бу де 
уни ште на, би ће то ве ро ват но учи ње но гре шком”.9 Са зна ње 
да је це ло куп на од го вор ност на љу ди ма њи хо вим зна њи ма 
до во ди до још ве ћег не спо кој ства: у људ ским ства ри ма ни
шта ни је из ве сно; „људ ски фак тор је не пред ви дљив”. За то је 
од го вор ност не рас ки ди во ве за на са стра хом, кал ку ла ци ја са 
сум њом: за стра шу ју ће зву че ре чи астро но ма Мар ти на Ри за 
у пред го во ру књи ге Ризициглобалнихкатастрофа: „Од лу
чу ју ћи мо ме нат да се не што учи ни је сти гао: 21. век је пр ви 
у исто ри ји на ше пла не те у ко ме је јед на вр ста – на ша – др
жа ла бу дућ ност Зе мље у сво јим ру ка ма и мо гла да угро зи не 
са мо се бе, већ и чи тав не из мер ни, жи вот ни по тен ци јал”.10

У мо мен ту ка да се чи ни да је ви ше не мо гу ће обез бе ди ти 
сред ства за сма ње ње ри зи ка и ка да се по ка же очи глед на не
спо соб ност да се пред ви ди по на ша ње при ро де и дру штва 
ра ђа се све о бу хват но осе ћа ње стра ха пред пред сто је ћом ка
та стро фом. Ка та стро фи зам, мо гло би се ре ћи по ста је етос 

9 Јад ков ски, Е. Нео бјек тив но сти ко је по тен ци јал но ути чу на про це ну 
гло бал них ри зи ка, у: Климатскепроменеиглобалниризик, при ре ди ли 
Фрејм, А. и Мајлс, Р., стр. 86.

10 Brown, J. D. (2005) ConversationsontheEdgeoftheApocalipse,Contem-
plating theFuturewithNoamChomsky,GeorgeCarlin,DeepakChopral,
RupertSheldrake, Uni ted Sta tes: Pal gra ve Mac mil lan, р. 9.
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гло бал ног по рет ка све та: Осе ћај не мо ћи ле жи у „не по пу ње
ном про сто ру” ко ји ле жи из ме ђу прет њи и на ших од го во ра 
на њих, про стор у ко ме су мо гу ће гре шке и оста ле људ ске 
не по доп шти не. Дру штво ри зи ка је да нас за ме ни ло дру штво 
ка та стро фа, јер су се про ме ни ли пра го ви при хва та ња опа
сно сти, про ме ни ла се пер цеп ци ја оно га што је при хва тљи во 
и из ме ни ли су се од но си из ме ђу оно га што је не ка да при па
да ло про жи вље ном ис ку ству, а да нас пред ста вља про ра чун 
и ан ти ци па ци ју. Са став ни део ово га про це са је по ве ћа ње 
осе тљи во сти и не под но шљи вост не из ве сно сти.11 У том не
по пу ње ном про сто ру се дру штво ри зи ка про јек ту је у кул ту
ру ка та стро фе. Она се учвр шћу је у мо мен ту ка да се бор ба са 
ри зи ци ма ну жно по ве зу је са на уч но тех но ло шким раз во јем 
– оним раз во јем ко ји је у ве ли кој ме ри и до вео до „од лу чу ју
ћег мо мен та да се не што учи ни”. Као кон тра ба ланс кул ту ри 
ка та стро фе, на ме ће се, као ре ше ње, оно што ту кул ту ру и 
ис пу ња ва зна че њем и да је јој фор му.12 Упра во у па ра док су 
да је на уч но – тех но ло шки раз вој до вео до ста ња све та ко ји 
иза зи ва стра хо ве, а да се у ње му тра жи“ спас“, ле жи и осе
ћа ње да се на ла зи мо у ћор со ка ку. 

Про блем са кал ку ла ци ја ма ри зи ка и на ла же њу пу те ва за 
оздра вље ње пла не те и дру штва ле жи у то ме што је тех но
крат ски дис курс, ду бо ко и не рас ки ди во по ве зан са гло ба
ли стич ким хе ге мо ниј ским дис кур сом. Оба ин си сти ра ју на 
чо ве ко вом де ла њу и ње го вој мо ћи упра вља ња це ло куп ним 
све том, те на иде ји и ну жно сти раз во ја. За то, на гла ша ва Бек,  
сва ко су о ча ва ње са ри зи ци ма и тра си ра ње пу те ва „спа са” 
има по ли тич ки по тен ци јал. При ро да и дру штво под јед на
ко су пре о бра же ни у огром ну „ин тер вент ну аре ну” у ко јој 

11 Вал тер, Ф. (2012) Катастрофе,једнакултурнаисторијаодXVIдоXXI
века, Бе о град: Ака дем ска књи га, стр. 211213. 

12 У тој кул ту ри са ми на уч ни ци зна ју да њи хо ва от кри ћа мо гу да до ве ду до 
ка та стро фе. Је дан од пи о ни ра у те о ри ји ау то ма та и ком пју те ра, под се ћа 
нас Ба у ман, још је 1948. године ре као: „уско ро ће мо и ми  кон струк то ри 
ау то мат ских ма ши на би ти не моћ ни пред на шим тво ре ви на ма као што 
смо би ли и пред сло же ним при род ним фе но ме ни ма” Ба у ман, З. (2010) 
Флуиднистрах,Но ви сад: Mediteranpublishing, стр. 106. У Разговорима
о крају света, књи зи интер вјуа са нај и стак ну ти јим са вре ме ним на уч
ни ци ма из раз ли чи тих обла сти по на вља се ово, та ко дав но из ре че но, 
пред ви ђа ње. Та ко Бил Џој је дан од нај зна чај ни јих ис тра жи ва ча у обла
сти сун че вих ми кро си сте ма, у члан ку „Ми ни смо по треб ни бу дућ но
сти” на го ве шта ва да су да на шња са зна ња у ро бо ти ци, на но тех но ло ги ји 
и би о тех но ло ги ји сти гла до тле да је ве ро ват но да ће би ти ство ре не не
при род не је дин ке ко је не ће за ви си ти од људ ске кон тро ле. Слич но твр
ди Џон Ли ли ко ји се ба ви ког ни тив ним на у ка ма и не у ро би о ло гјом ка да 
упо зо ра ва да ће су пер и нтел игент не ма ши не бу дућ ности пред ста вља ти 
нај о збиљ ни ју прет њу ор ган ском жи во ту. Зар је по треб но ви ше до ка за од 
ре во лу ци о нар ног от кри ћа це па ња ато ма и по сле ди ца ко је је то от кри ће 
до не ло.
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на уч на и тех нич ка до стиг ну ћа од го ва ра ју на зах те ве еко
но ми је и уну тар ње ло ги ке (нео ли бе рал ног) ка пи та ли зма. 
Упр кос свим пост мо дер ни стич ким де кон струк ци ја ма и де
ми сти фи ка ци ја ма, те о риј ским и фи ло зоф ским об ра чу ни ма 
са оп се сив ном иде јом мо дер ног до ба, иде јом  раз во ја, он и 
да ље оп ста је као sinequanon оп стан ка гло ба ли за ци јом ује
ди ње не пла не те. Упр кос упо зо ре њи ма о де струк тив ној мо ћи 
ин стру мен тлног ума и ње го вом по кре та чу – раз во ју,  он и 
да нас пред ста вља цен трал ни мо тив свих су о ча ва ња са ри зи
ци ма и из на ла же ња ин вен тив них ре ше ња за њи хо во пре ва
зи ла же ње. Из ба чен из ста рих ме та на ра ци ја и те ле о ло шких, 
еман ци па тор ских и уто пиј ских про је ка та „чвр сте” мо дер
но сти, раз вој се пре то чио у но ву ме та на ра ци ју про јек та 
глобали за ци је. 

Еле мен ти бу ду ћих стра те ги ја за бу дућ ност пред мет су ра да  
Институтазаглобалнубудућност као са ве то дав ног ор га
на аме рич ког пред сед ни ка, мул ти на ци о нал них ком па ни ја, 
Насе и Пен та го на, а чи ја су ис ку ства об ја вље на у књи зи 
Екстремнабудућност. Пред ло зи за одбра ну све та од ве ро
ват не бу ду ће ка та стро фе са бра ни у овој књи зи, пред ста вља
ју есен ци ју мно гих слич них пред ло га. С об зи ром на то да 
су на ста ли на осно ву са зна ња раз ви ја них у на уч нотех но
ло шки нај ра зви је ни јој зе мљи све та, а у функ ци је одр жа ња 
ње ног пре сти жа свет ске еко ном ске и по ли тич ке ве ле си ле, 
они не са мо да су симп то ма тич ни, већ и упо зо ра ва ју ћи. О 
осно ви ових пре по ру ка ле жи уве ре ње да је ну жно ство ри ти 
ап со лут но но ви по ре дак све та (што об у хва та чо ве ка, при
ро ду и ма те ри ју уоп ште) да би мо гао да оп ста не по сто је ћи 
дру штве ноеко ном ски и ге о по ли тич ки по ре дак. На во дим 
не ко ли ко ка рак те ри стич них стра те шких ци ље ва гло бал ног 
раз во ја и пред ви ђа ња бу дућ но сти ко ја ода тле тре ба да про
и за ђу:

1. Свет у 2040. го ди ни – 90% на ци ја су де мо крат ске и ужи ва
ју пред но сти слободнетрговинеиотворенихтржишта, то 
ства ра усло ве за нај ве ће мо гу ће на пре до ва ње у це лој исто
ри ји чо ве чан ства. Ди на мич на гло бал на тр го ви на омо гу ћу је 
ми ли јар да ма пред у зет ни ка да сти чу бо гат ство и са мо стал
ност, те да се у окви ру сво јих на ци ја за ла жу за де мо крат ске 
ре фор ме.

2. Иновације су кључ ни по крет гло бал ног ра ста. Вла де ко је 
не успе ва ју да уло же у ино ва ци је мо ра ће да до зво ле да њи
хов ка пи тал и те лен ти од ла зе у дру ге на ци је. Лов на та лен те 
на гло бал ном ни воу, по ста ће је дан од нај ва жни јих стра те
ги ја ви со ко ра зви је них зе ма ља. Гло бал ни рат за та лен то ва не 
струч ња ке би ће основ на по кре тач ка сна га за оства ри ва ње 
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кон ку рент ских пред но сти од ре ђе них на ро да, по је ди на ца и 
ком па ни ја.

3.Раз вој биотехнологије ко ја до при но си раз во ју нанотех-
нологије, на ко јој ће се те ме љи ти пред сто је ћи раз вој неуро-
технологије, но вог на чи на под сти ца ња ра да људ ског мо зга 
и ње го вих ког ни тив них спо соб но сти. Раз вој геномике ко ја 
по ма же ле че њу и но вим ком би на ци ја ма ге на ко јим се уса
вр ша ва ју љу ди, об на вља пам ће ња и ме ња лич ност што уз  
ефек те нервногинжењеринга спре ча ва ду шев не бо ле сти.13

4. Еко ло шка ка та стро фа би ће спре че на ап со лут ним овла да
ва њем при ро де, но вим и тех но ло шким на уч ним из у ми ма, 
ства ра њем вештачкематерије. Она дру штва ко ја се не при
ла го де ино ва ци ја ма, би ће од го вор на за ка та стро фу.

5. Еко ло шка ка та стро фа мо же да бу де спре че на ге нет ским 
уса вр ша ва њем људ ских би ћа, спрем них да оп ста ну у не а де
кват ним вре мен ским усло ви ма.

6. До ми на ци ја вир ту ел не ствар но сти, осве шћи ва ње Ин тер
не та, ро бо ти, ве штач ки жи вот, осва ја ње сва ми ра, те ле пор
та ци ја, кон тро ла ума и друго – све су то мо гућ но сти „чуд не 
на у ке” ко ја је већ данас, уве ли ко, за по че ла свој ход ка бу
дућ но сти       

5. Ге о по ли тич ка ма па све та ће би ти про ме ње на у ко рист 
оних на ци ја, ко је се нај бр же при ла го де новимклиматским
променамаииновацијама.

6. Еко ло шка про паст чо ве чан ства, ко ју на го ве шта ва ју „ апо
ка лип ти ча ри” или „дез о ри јен ти са ни бу дућ но шћу”, би ће 
спре че на ап со лут ним овла да ва њем при ро де, но вим и тех но
ло шким на уч ним из у ми ма. Тех но ло шке еко но ми је тре ба да 
до ве ду до ши ре ња „еко ло шких тр жи шта” по ве ћа не кон тро
ле, под сти ца ња ис тра жи ва ња, што је је ди ни на чин да се са 
тим иза ђе на крај.14

13 На но тех но ло ги ја је ма ни пу ла ци ја ма те ри јом на ни воу ато ма, ко јом ће 
се ства ра ти  но ви ле ко ви, го ри ва, ма те ри ја ли и ма ши не. Би о тех но ло ги ја 
је осло ба ђа ње по тен ци ја ла ДНК, то је на у ка о жи во ту .Ин фор ма ци о не 
тех но ло ги је и мре же ути чу на це ло ку пан жи вот на пла не ти, ко му ни ка
ци ју рад, обра зо ва ње кре а тив ност, за ба ву. Не у ро тех но ло ги ја, под ра зу
ме ва тех но ло шке изу ме, ле ко ве и ма те ри ја ле у упра вља њу, ум ном ра ду и 
функ ци о ни са њу.

14 Че ти ри об ли ка спрем но сти за бу дућ ност: 1. Пи о ни ри бу дућ но сти ће 
би ти ли де ри ино ва то ри ис тра жи ва чи, они кр че пут дру ги ма ко ји тре ба 
да их ими ти ра ју, они су нај спрем ни ји за бу дућ ност и нај е ла стич ни ји. 2. 
Тра ди ци о на ли сти су пре вас ход но ори јен ти са ни на по ро ди цу, али сма
тра ју да је обра зо ва ње усло в за оства ри ва ње сво јих ци ље ва., они ни су  
ин вен тив ни као што су пи о ни ри бу дућ но сти. 3. Дез о ри јен ти са ни бу дућ
но шћу има ју ди ле ме у ве зи са бу дућ но шћу, из дво је ни су из глав них то
ко ва дру штва, и не до ста је им фи нан сиј ско зна ње они не це не струч ност 
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7. Но во разумевањемеђу културама није више потребно. 
Кор по ра ци је мо ра ју од и гра ти исто риј ски во де ћу уло гу у 
ства ра њу бу дућ но сти гло ба ли за ци је. То је њи хо ва су штин
ска уло га, од ко је за ви си бу ду ћи успех или не у спех су сре та 
са бу дућ но шћу.

8. Ви зи је бу дућ но сти, пред ста вља ње у са вре ме ним фил мо
ви ма, ба зи ра на су на под све сним и „древ ним” упо зо ре њи ма, 
ко ја те шко не ста ју из људ ског се ћа ња. „Ја бу ка зна ња”, „Пан
до ри на ку ти ја” сим бо лички су из ра зи, тог пра и сто риј ског 
страха за знањем, због че га ће да на шњи и бу ду ћи љу ди, 
уко ли ко им се и да ље пре да ју би ти у пот пу но сти угроже ни.

9. Нај ве ћи непријатељи глобализације – не за по сле ност, 
те ро ри зам, спре ча ва ње сло бод не тр го ви не, сла бе ло кал не 
при вре де, угро жа ва ње енер гет ских из во ра и кли ме – има
ју по ре кло у си ро ма шним зе мља ма не вољ ним да се при
ла го де но вим зах те ви ма. У њи ма вла да ти ра ни ја и бе за ко
ње, кон тро ли са на штам па, ло ше обра зо ва ње и здрав стве на 
заштити та. 

8. Антиконзумеризам  је нај ве ћи не при ја тељ бу дућ но сти и 
мо же би ти нај ве ћа пре пре ка за пре жи вља ва ње пла не те.

Дав но тра си ра ни пу те ви у су шти ни оста ју не про ме ње них, 
упр кос чи ње ни ци да су упра во они нај ду бље ве за ни са кул
ту ром ка та стро фе. Ап со лут но но во тре ба осва ја ти, и мо де
ли ра ти пре ма зах те ви ма јед ног од ре ђе ног по рет ка ства ри 
ко је је још на по чет ку мо дер ног до ба за цр та ла са мо јед на 
ци ви ли за ци ја све та и то по це ну ве штач ког убр за ња ево лу
ци је пре тва ра њем homosapiens-a у ла бо ра то ри јски ма те ри
јал са ци љем ства ра ња „бо ље” вр сте љу ди. Ка ко Лај и Нан ди 
за па жа ју, да нас је ди на су пер си ла у све ту тра жи фор мал ну 
са гла сност оста лих „ци ви ли зо ва них” на ци ја за соп стве но, 
че сто вар вар ско по на ша ње, а „ме ђу на род на за јед ни ца” узи
ма на се бе пра во да „ни тков ске” зе мље и зе мље „ван за ко

из обла сти тех но ло ги је, они су нај ма ње спрем ни за бу дућ ност и за то 
мо ра ју да бу ду пред мет не по сред не па жње дру штве них по ли тич ких, 
обра зов них, кор по ра циј ских и дру гих ли де ра, ка ко би се ње ним при
пад ни ци ма омо гу ћи ло да се про ме не и стек ну из гле де за бу дућ ност.  
4. Ак ти ви сти се су прот ста вља ју си сте му, ан га жо ва ни су и на сто је да по
пра ве оно што не функ ци о ни ше ка ко тре ба, мо гу да бу ду „се ме раз до ра” 
и да де лу ју де ста би ли зи ра ју ће, али мо гу би ти по кре та чи кон струк тив
них про ме на. Пре те ра но су скло ни из но ше њу вла сти тог ста ва, скло ни 
су до бро вољ ном и дру штве ном ра ду, и уче ство ва њу у по ли тич ким про
те сти ма. Они  су не пред ви ди ви, мо гу се пре тво ри ти у пи о ни ре бу дућ
но сти, али ако у то ме не ус пе ју, они ће се при дру жи ти гру пи дез о ри
јен ти са них, и зна чај но ути ца ти у де ста би ли зи ра ње дру штва у це ли ни 
(Кан тон, Џ. (2009) Екстремнабудућностинајзначајнијетенденцијеко-
јећепроменитисветунареднихпет,десетидвадесетгодина Бе о град: 
Клио, стр. 139144).
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на” упо зо ра ва да ће евен ту ал но су прот ста вља ње на вод ној 
„ко лек тив ној во љи” чо ве чан ства би ти пра вед но ка жње но. 
Ство ре на је чи та ва „им пе ри ја зна ња” ко ја, из раз ли чи тих 
ди сци пли нар них по ља, до ка зу је да је пут раз во ја пре ма ме
ри ли ма за пад не ци ви ли за ци је не са мо ну жан, већ и обез бе
ђен. „До во ди ти у сум њу раз вој прак тич но зна чи про гла си ти 
се бе мен тал но бо ле сним, јер да нас не по сто ји ве ћа је рес од 
ста ва да не раз ви је не зе мље не би тре ба ло ме ха нич ки да сле
де пут ко ји су про кр чи ле раз ви је не зе мље, че сто на ра чун 
не раз ви је них... Дог ма раз во ја ка же да ни ко ра зу ман не мо же 
же ле ти да оста не не раз ви јен, иа ко све ука зу је на то да је 
пот пу но раз ви јен свет ко ји жи ви према стан дар ди ма уо би
ча је ним у Се вер ној Аме ри ци и За пад ној Евро пи са свим нео
др жив; то би био мр тав свет и на го ве шта вао би уни ште ње 
чо ве чан ства, као и свих жи вих вр ста.”15 

Са вре ме ни ко смо по ли ти зам, ко ји не рет ко зна чи до да ва
ње етич ке ди мен зи је гло ба ли за ци ји, де фи ни тив но тре ба да 
оправ да хе ге мо ни ју, и ти ме обез бе ди ула зак чи та вог све та 
у но ви век. „Дру штве ни ин же ње ринг” чи ји је циљ да се у 
нај ве ћој мо гу ћој ме ри ис ко ре не оста ци си сте ма зна ња и 
кул тур не прак се ко је се не укла па ју у гло ба ли зо ва ни свет, а 
при па да ју раз ли чи тим, тра ди ци о нал но дру га чи јим ци ви ли
за ци ја ма, са став ни је део свих струч них пред ви ђа ња бу дућ
но сти, уко ре ње них у хе ге мо ниј ским дис кур си ма и стра те ги
ја ма про ме не све та. Оне пред ви ђа ју да је „рас ко ре њи ва ње” 
ну жно и по жељ но, јер упу ћу је за о ста ле и си ро ма шне зе мље 
ка при дру жи ва њу но вим умре же ним  за јед ни ци ма и тр жи
шти ма глад них све же кр ви и све жих зна ња. Ин тен ци ја да 
се до са да шње ло јал но сти и при пад но сти са до ма, по ро ди це, 
за јед ни це, па и на ци је пре не су на кор по ра ци је не оба зи ру се 
на упо зо ре ња да не си гур ност, страх и анк си о зност про из ла
зе, из ме ђу оста лог, упра во због гу бит ка упо ри шта ме ђу ко
ји ма је гу би так „пси хо ге о графског до ма” је дан од кључ них 
про бле ма. Де ху ма ни зо ван по је ди нац, ис трг нут из по ро ди це, 
за јед ни це, склон ства ра њу са мо при вре ме них ве за за сно ва
них на вир ту ел ној ко му ни ка ци ји и но вим фор ма ма дру штве
но сти, по ста је ис пра жњен и упра во та пра зни на мо ра да се 
обез бе ди да би при влач на по тро шња мо гла да се уве ћа ва:, 
„Ства ра ње те пра зни не је од кључ ног зна ча ја. Тек ка да осе
ти су штин ску пра зни ну свог при пад ни штва за јед ни ци по
ро ди ци или тра ди ци ји, ато ми зи ра ни по је ди нац по чи ње да 
тра жи сми сао у ра зним ла жним при пад но сти ма.”16 Ру ше ње 

15 Лај, В. и Нан ди, А. при ре ди ли (2012) Будућност знања и културе,
Београд: Клио, стр. 1523.

16 Ро би, Р. Им пе ри јал на Еко но ми ја у: Будућностзнањаикултуре, Лал, В. 
и Нан ди, А. (2012)Бе о град: Клио, стр. 149. 
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кул тур них тра ди ци ја и њи хо во пре тва ра ње у кул тур не ар те
фак те ко ји жи ве у га ле ри ја ма и му зе ји ма, фил мо ви ма, при
ча ма или у спек та кли ма за ту ри сте, услу га је ко ју раз ви је ни 
свет чи ни си ро ма шни ма и не раз ви је ни ма у прав цу њи хо вог 
пре тва ра ња у „дру штва на де”.

Овај атри бут је До ме ник Мој си дао дру штви ма и кул ту ра ма 
да ле ког ис то ка ко је су се срећ но укло пи ле у гло ба ли за ци ју и 
до жи ве ле еко ном ски успон. Они сто је у су прот но сти пре ма  
ви ше стру кој ствар но сти стра ха у кул ту ри и ци ви ли за ци ји  
За па да ко ја на ста је као ре ак ци ја на гу би так кон тро ле ко ју је 
не кад За пад имао над со бом и над дру ги ма. Страх је нај ја чи 
у САД ко је су  нај ду бље по го ђе не но во на ста лом си ту а ци јом 
изгу бив ши пре стиж нај ве ће свет ске си ле и зна че ње ко лев
ке сно ва за оста так све та. Дру штва на де то по ста ју ка да се 
при дру же раз во ју и поч ну да ли че на свој узор. Оштро, Лал 
и Нан ди ука зу ју на јед но стра ност ова квог по гле да: „Раз вој 
је у XX ве ку узео ви ше жи во та не го истин ски ра то ви и ге но
ци ди на ра сној осно ви. Им пе ри ја ли стич ки ар гу мент твр ди 
да су те жр тве нео п ход не да би се на пре до ва ло на ле стви ци 
про гре са. „Са мо та ква кр ва ва жр тва мо же да обез бе ди еман
ци па ци ју све та. Оно што чи ни да на шњи гло бал ни свет са 
све том без ал тер на ти ве је упра во то што тај оста так све та 
или тач ни је ње го ве по ли тич ке и еко ном ске ели те до бро вољ
но при ста ју на та кву кр ва ву жр тву ода ност ми ту раз во ја че
сто је без у слов на и не дво сми сле на”.17

Дру гом ни је до зво ље но да оста не Дру ги. По сту ли ра ње 
прин ци па раз ли чи то сти, ко је де кла ра тив но за сту па це ло
куп на свет ска ели та мо ћи, за јед но са свим струч ним и на
уч ним дис кур си ма, уства ри под ра зу ме ва да раз ли ке на сва
ки на чин мо ра ју да бу ду об у зда не, опле ме ње не, про ме ње не, 
„ци ви ли зо ва не” да би гло бал ни свет мо гао да функ ци о ни ше. 
Ин си сти ра ње на ра зли ци и раз ли чи то сти, јед на је од зам ки 
ка пи та ли зма,и из раз пер фид но сти и лу ка во сти по тро шач ког 
дру штва.18 По ста вља се пи та ње до кле ће „зе мље у успо ну” 
би ти дру штва на де и да ли на ду мо же мо и сме мо да про це
њу је мо на осно ву кри те ри ју ма ус по ста вље ним хе ге мо ниј
ским си сте ма ти за ци ја ма и кла си фи ка ци ја ма.

Свест о то ме да свет не мо ра да бу де она кав какав нам пла
си ра ју хе ге мо ниј ске си ле са вре ме ног све та по ка зу је да па ра
лел но са кул ту ром стра ха по сто ји и кул ту ра гне ва. Да ли ће 
се ме ђу соб ни су срет ове две кул ту ре до го ди ти и, у нај бо љем 
слу ча ју, до ве сти до осло ба ђа ња обе де струк тив не емо ци је, 

17 Лал, В. и Нан ди, А. при ре ди ли (2012) Будућност знања и културе,
Бе о град: Клио, стр. 23.

18 По гле да ти: Продајапобуњеника (нав. у Би бли о гра фи ји)
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оста је да се ви ди. По тен ци јал на де струк тив ност и са мо де
струк тив ност сва ке од њих мо же да обес хра бри, али са зна
ње да се ни смо баш са свим пре да ли са мо јед ном мо гу ћем 
дис кур су и јед ном мо гу ћем си сте му зна ња под сти че да се 
по тра же истин ске ал тер на ти ве ко је не ће пра ти ти тра си ра не 
пу те ве ко ји ма је, не сво јом во љом, кре ну ло чи та во чо ве чан
ство. Пост ко ло ни јал ни кри ти ча ри, кри тич ка те о ри ја у свим 
ва ри јан та ма, ан тро по ло зи, умет ни ци, фи ло зо фи, обич ни 
љу ди – по ку ша ва ју да сред стви ма ко ја су им при ру ци оспо
ре хе ге мо ниј ске си сте ма ти за ци је и кла си фи ка ци је, ме ре ња и 
пред ви ђа ња, упут ства и од ред бе, ода кле би мо гла да се ство
ри не ка дру га, ал тер на тив на стра те ги ја раз би ја ња стра ха и 
по врат ка по ве ре ња у свет у ко ме жи ви мо. Они ука зу ју да 
бу дућ ност за ми шље на пре ма зах те ви ма кор по ра циј ске при
вре де не сме би ти је ди ни на чин да се из бег не ка та стро фа 
и оства ре ње про све ти тељ ског сна о еман ци па ци ји це ло куп
ног чо ве чан ства. Бу дућ ност је проблем ко ји тре ба ре ша ва ти 
свим рас по ло жи вим сред стви ма, јер је те шко по ве ро ва ти да 
нам је „исто ри ја оста ви ла отво ре ним са мо не ко ли ко мо гућ
но сти”.19
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THE CULTURE OF FEAR 

Abstract

This paper shows that fears of the modern age have built up so 
intensively that we can now talk about the catastrophe culture. At the 
moment when it seems impossible to ensure means for risk reduction 
and the behavior of both nature and the society appears unpredictable, a 
universal feeling of fear of the coming catastrophe is born. We can say 
that catastrophism is becoming the ethos of the global world order. The 
feeling of powerlessness lies in the gap between our fears and our replies 
to fears. The exits which are offered us follow along the traced paths of 
development embedded in the hegemonic model of neoliberalism and 
globalization, which smothers all alternatives and expects help to arrive 
from the directions that caused the problem in the first place. The future 
is a problem that needs to be solved using all means available, as it is 

hard to believe that history has left only a few doors open.

Keywords: fear, risk, catastrophe, instrumentalmind, development,
future


